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Milí žáci, rodiče, 
ani se tomu nechce věřit, jak ten čas letí, je za námi první čtvrtletí. 
Informací pro Vás je mnoho, proto jsme se rozhodli vydat 
předvánoční číslo našeho časopisu. 

Akce, které nás čekají do konce roku: 
 18. 11. pátek - Ředitelské volno (z organizačních důvodů je uzavřena MŠ i ZŠ) 

 24. 11. čtvrtek – Adventní dílny (od 13,30 hod. – 16 hod.) 
Jako tradičně si v tento den můžete přijít vyrobit adventní věnec a jiné výrobky. S sebou si 
nezapomeňte finanční částku na zakoupení ozdobného materiálu. 

 25. 11. Rozsvěcení stromu na návsi – na rozsvěcování stromu vystoupí v 17:00 školka, v 17:30 sbor 

 28. 11. pondělí  - Konzultační třídní schůzky:  
rodič – žák – učitel 
Pokusili jsme se udělat konzultační hodiny 
netradičně, ale spravedlivě pro žáky, aby to 
nebylo „o nás bez nás“. Třídní učitelé mají 
připraven harmonogram po deseti minutách,  
aby nedocházelo k čekání na chodbách, můžete si 
konkrétně rezervovat čas.  

 14. 12. Koncert ZUŠ Zábřeh, vybíráme 50,-Kč, případný doplatek dopravy bude ze Spolku Rohlík 

 18. 12. Besídka ZŠ a MŠ v kulturním domě od 14 hod. 

 20. 12. Besídka v MŠ od 15 hod. Rodiče se mohou těšit nejen na krátké pásmo vánočních písní a 
básniček, ale i na cukroví, kávu či čaj a společné vánoční tvoření s dětmi. Děti si tento den rozbalí 
vánoční dárky pod stromečkem. 

 MŠ i ZŠ včetně stravovny jsou uzavřeny v době prázdnin od 23. 12. – 2. 1.  
Můžete nám pomoci: 

 
 
Nepřehlédněte! Nakupujete na internetu? Zapojili jsme se do projektu @GIVT, který 
spolupracuje s více než 500 e-shopy. Stačí před každým nákupem navštívit www.givt.cz – 
část peněz z Vašeho nákupu půjde na naši organizaci a vy nezaplatíte nic navíc! Za získané 
peníze nakoupíme knihy a pomůcky do nově zřízených kroužků Logické hry a Klub čtenářů. 
Děkujeme, že na nás myslíte. 

I my pomáháme: 
Čtvrteční odpoledne, 13. října, začalo celostátní pracovní akcí 72 hodin aneb Pomáhám, 
protože chci.... Podařilo se nám od Nadace proměny Karla Komárka získat na pořízení 
kytek, keřů a pracovních nástrojů 2000,-Kč a 3 vzrostlé ovocné stromy. Práce se zúčastnila 
téměř celá škola a dokonce i jedna maminka. Vzhledem k nekvalitní půdě plné kamení nám 
dala příprava vyvýšených záhonů pěkně zabrat. Ale všichni se činili a s výsledky jsme 
spokojeni. B. Gřundělová 

Úspěchy v prvním čtvrtletí: 

 Dýňobraní aneb ve škole nám straší 
Na akci, která proběhla těsně před podzimními prázdninami, jsme měli od vás velice 
kladné reakce. Překvapil nás vysoký počet návštěvníků. Akce byla sice velmi náročná na 
organizaci, ale rádi na ni vzpomínáme. A splnila očekávání – nezapomenutelné zážitky. 
 

 Peníze EU – šablony 
Dne 1. 11. jsme zahájili 
projekt Moderní ZŠ a MŠ 
Rohle, který má přinést 
obohacení hlavně v oblasti 
vzdělávání v ZŠ i MŠ. Mezi viditelné výstupy patří posílení kolektivu ve školce o nového 
pracovníka, tzv. „chůvu“ paní učitelku Nikolu Diblíkovou, která se věnuje hlavně 
dvouletým dětem. V rámci projektu svoji činnost zahájil kroužek Zábavná logika, který 
vede paní učitelka Gintherová. Pod hlavičkou projektu navštěvují doučování žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami – vede paní učitelka Vachutková. V brzké době se 
otevře kroužek Klub čtenářů, který povede paní ředitelka Eff. Rychlá. Všichni pedagogičtí 
pracovníci se budou v následujících měsících vzdělávat, pevně věříme, že tato školení 
budou pro školu přínosem. Chceme pracovat s novými metodami a formami ve 
vyučování, plánujeme i další setkání s rodiči – avizované kavárničky. Trvání projektu je 2 
roky. 

 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) 
Pokud máte podezření, že vaše dítě je ve škole neúspěšné i přesto, že se připravuje, 
vyžádejte si, prosím, vyšetření v PPP. Spolupracujeme s poradnou v Mohelnici a 
Šumperku, kde nám odborníci pomohou se sestavením plánu podpůrných opatření, aby 
se překonaly překážky ve vzdělání. V současné době působí na prvním i druhém stupni 
kvalifikovaní pedagogičtí asistenti, kteří jsou velkou oporou nejen vyučujícím, ale i 
potřebným žákům. 

MŠ: Vyšetření školní zralosti ve školce je domluvené v termínu 28. 2. 2017. 
 Poděkování za sběr starého papíru 

Tradice je tradice a uklízet se musí. V říjnu proběhla další sběrová akce, tentokrát sbíraly 
téměř všechny děti, zapojily se i děti z mateřské školy. Nasbíralo se 3300kg papíru. 
Všichni sběrači byli odměněni nějakou dobrotou a nejlepších 10 sběračů dostalo medaile. 
Děkujeme dětem i rodičům, za obdržené peníze budou zakoupeny kšiltovky pro děti a 
nasazen strom ořech, který nás za nějaký čas bude zásobovat čerstvými ořechy. 

 
Závěrem… 
 
Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není, co se zlatem třpytí. 
Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není!  
Klidné a štěstím prozářené Vánoce  
   prožité s Vašimi dětmi Vám přeji za celý kolektiv ZŠ i MŠ. 

 

Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy 
 


